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Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Naboorientering Smedestræde 2 

Valby Lokaludvalg har modtaget orientering om et byggeprojekt på 

adressen Smedestræde 2, Valby Langgade 52 – 54 og Asta Nielsen 

Strædet. 

 

Lokaludvalget finder projektet uforeneligt med lokale ønsker om at 

fastholde og forbedre kvaliteterne i området samt uforeneligt med 

lokalplanens formål der netop eksplicit er at ”sikre opretholdelse af 

karakteristiske gadebilleder i området omkring Smedestræde gennem 

optagelse af bevaringsbestemmelser for enkeltbygninger og 

fastlæggelse af retningslinjer for nybyggeri med vidtgående hensyn til 

det eksisterende miljø.” 

 

Idet det er forudsætningen for at meddele dispensation fra en 

lokalplans bestemmelser, at disse er i overensstemmelse med 

lokalplanens formål, finder vi det åbenlyst, at der ikke er grundlag for 

at give dispensationer, der giver lov til at nedrive det 

bevaringsværdige hus og som afgørende ændrer det karakteristiske 

gadebillede i området. Det centrale Valby omkring Smedestræde og 

Tingstedet har netop sit karakteristiske udseende, fordi det har bevaret 

sin historiske identitet af landsbymiljø. 

 

Valby Lokaludvalg opfordrer derfor kommunen til:  

1. at undlade at meddele de ansøgte dispensationer 

2. at afvise hele det foreslåede projekt 

3. at indstille salget af grundstykket Smedestræde 2/Valby 

Langgade 52 

4. at indlede en dialog med borgerne og lokaludvalget om 

anvendelsen af området. 

Projektet vedrører matriklerne 10 og 38, hvoraf sidstnævnte, som med 

1925 m
2 

udgør ca. 2/3 af området, ejes af Københavns Kommune. 

Grundstykket er beliggende i hjertet af det centrale Valby på den del 

af Valby Langgade, der leder op til Valby Tingsted. Det 

karakteristiske gadebillede her udgøres ikke blot af husene i 

Smedestræde, men af hele kvarterets udformning.  Pga. den 
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sparsomme og lave bebyggelse ud mod Valby Langgade er det herfra 

muligt at se ned ad den skråt førte Smedestræde. Kigget ned ad denne 

karakteristiske gade er et vigtigt element i den landsbykvalitet og 

åbenhed midt i storbyen, som er det særlige ved bymiljøet i denne del 

af Valby, og som Lokaludvalget ser som meget væsentligt at bevare 

og forbedre.  

Projektets massive bebyggelse ud mod Valby Langgade, hvis 

hushøjde væsentligt overskrider højden i de følgende bygninger, og 

som kræver dispensation vedr. husdybde og bebyggelse uden for 

byggefeltet, er i åben modstrid med intentionerne om at bevare det 

unikke bymiljø omkring Valby Tingsted.  

Da en så stor del af grundstykket tilhører Københavns Kommune, 

finder vi, at der er en ganske særlig forpligtelse til at inddrage 

borgerne i planlægning af ny anvendelse, så man bevarer og forbedrer 

miljøet i området, og så alle borgere får glæde af grundstykket. 

Der synes ikke at være nogen væsentlig samfundsinteresse i, at 

Kommunen afhænder grundstykket eller befordrer en bebyggelse med 

boliger og butikker på dette sted. Tværtimod må det anføres at: 

1. Det er ikke ønskeligt at generere yderligere trafik i området, 

som i forvejen er svært belastet. 

2. Der er ikke behov for yderligere detailhandel i denne del af 

Valby Langgade, hvor der pt. ligger to store og et mindre 

supermarked, og hvor der allerede er udbredt butiksdød. 

3. Der er adskillige byudviklingsområder andre steder i Valby, 

som venter på at blive bebygget med boliger, og hvor der er 

behov for nye butikker. 

Da Valby Bibliotek i Annexstræde lider af store pladsproblemer og 

ønsker at flytte til nye, tidssvarende lokaler, kan vi fra Lokaludvalgets 

side pege på muligheden af at placere et nyt bibliotek på grunden. 

Under alle omstændigheder bør det sikres, at åbenheden mellem 

Valby Langgade og Smedestræde bevares. Der kunne anlægges en 

lommepark/storbyhave på det område, hvor der hidtil har været 

udstillet biler. En sådan ville korrespondere med den nyanlagte 

storbyhave i den anden ende af Smedestræde ved 

Gadekærsvej/Mosestykket, hvorved området ville få en meget 

forbedret rekreativ kvalitet. 

 

På lokaludvalgets møde den 14. august forelagde repræsentanter for 

A/B Smedestræde deres synspunkter, som de har formuleret i deres 

eget høringssvar. Lokaludvalget støtter deres bekymring for 

indvirkningen på nærmiljøet. 

 

I den forbindelse rejste beboerne også den problemstilling, at den 

nylige renovering og ensretning af Gadekærvej har givet en stor øget 

trafikbelastning af Smedestræde, ikke mindst af trafik fra Nordisk 

Film. Lokaludvalget ønsker i den forbindelse, at kommunen udnytter 
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den hjemmel, der er i lokalplanen, til at etablere en udkørsel fra 

Nordisk Films parkeringsplads direkte til Søndre Fasanvej. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbeth Ritter 

Formand for Valby Lokaludvalg 

 

 

Michael Fjeldsøe 

Formand for planudvalget 

Valby Lokaludvalg 

 

 

 


